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 2 (910) الشمائل النبوية

 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله 

حلقة بكم إلى  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أهالا وصحبه أجمعين، أيها اإلخوة واألخوات 
الشيخ الدكتور  جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة

بكم يا  عبد الكريم بن عبد هللا الخضير عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض فأهالا 
 شيخ عبد الكريم.

 حياكم هللا وبارك فيكم وفي اإلخوة المستمعين.
باب ما جاء في  -صلى هللا عليه وسلم-قال اإلمام الترمذي رحمه هللا في كتابه شمائل النبي 

حدثنا عباس بن محمد الدري البغدادي قال حدثنا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا تكأة رسول 
رسول هللا رأيت "رة قال م  إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن س  

حدثنا حميد بن  والحديث الذي يليه  "على يسارهمتكئا على وسادة  -صلى هللا عليه وسلم-
ل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه المفض  مسعدة قال حدثنا بشر بن 

قالوا بلى يا رسول هللا  «أال أحدثكم بأكبر الكبائر» -صلى هللا عليه وسلم-قال قال رسول هللا 
 وكان -صلى هللا عليه وسلم-هللا  قال وجلس رسول «اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين»قال 
 -صلى هللا عليه وسلم-زال رسول هللا  قال فما «قول الزور وشهادة الزور أو»ا قال متكئا 

 يقولها حتى قلنا ليته سكت.
 الذي يليه.

قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن األقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول 
 .«اأما أنا فال آكل متكئا » -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 وسلم وبارك للى لدد  ورسوله بديبا محمد وللى لله صحبه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا
ا للى وسادة كان متكئ   -صلى هللا لليه وسلم-أجمعين، حديث جادر دن سمرة أن رسول هللا 

، وجامع المصبف جامع ج في سبن أدي داود في كتاب اللباسخر  هذا الحديث م   ،للى يسار 
 :والمراد بالباب ،وهو حديث صحيح بشواهد  ،االتكاءتاب األدب باب ما جاء في الترمذي في ك

ديان ما جاء من اإلخبار في صفة التكأة  -صلى هللا لليه وسلم-باب ما جاء في تكأة رسول هللا 
الوسادة ما  ،ا للى وسادةمتكئ   :قوله ،والتكأة ما يتكأ لليه من وسادة وغيرها مما هيئ وألد لذلك

سادة بالهمز للى يسار  أي.يتوسد كالمخدة ويقال وساد بغير   هاء وا 
 بكسر الواو يا شيخ وسادة؟

يجوز  :قال أهل العلم ،وهذا لديان الواقع ال للتقييد ،للى يسار  أي موضولة تحت جاببه األيسر
لليه -أولى اقتداء به  -لليه الصالة والسالم-إال أن ما فعله  :أقول ،ا وشماال  االتكاء يميب  

وألبه أرفق بالجالس ليستعمل اليمين باألخذ والعطاء ولو اتكأ لليها  ،من جهة -الصالة والسالم
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

االتكاء للى اليسار البوم للى الجبب األيسر وقد أال يشبه : لكن قد يقول قائل ،لصعب ذلك
 جاء.

 النهي عن ذلك أو تفضيل اليمين..
لتماد للى من أجل واال ارسوأن البوم للى الي ؟كاليمين أال يدل للى ذلالبوم للى تفضيل 

 القلب يجعل اإلبسان يستغرق في بومه.
 وبالتالي ينام على اليمين أيسر له من..

 أيسر ويكون أقرب لالستيقاظ.
 ال يضغط على القلب.

 لماذا ال يكون االتكاء من هذا البوع؟ بعم
 جالس بالنسبة لالتكاء فال يكون هناك.. قد يقال ألن الجسم أصالا 

ثم أورد المصبف رحمه هللا  ،ا مثل البوم بال شككدير   االتكاء في ال يكون التحامل للى القلب
 "«أال أحدثكم بأكبر الكبائر» -صلى هللا عليه وسلم-حديث أبي بكرة قال قال رسول هللا "تعالى 

والحديث مخرج في  "«وشهادة الزور أو قول الزور»"ا قال متكئ   "اوكان متكئا "والشاهد فيه قوله 
في صحيح الدخاري في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور وكتاب األدب  ،الصحيحين

ا في كتاب اإليمان في باب ديان الكبائر وأخرجه مسلم أيض   ،باب لقوق الوالدين وغيرهما
إلى أحد الشقين تبديها للى إثم أو للى  ا مائال  أي مستبد   ":اوكان متكئا " :والشاهد مبه ،وأكدرها

وليس ذلك لكوبها ألظم من الشرك أو  ،دة الزور وتأكيد تحريمها ولظيم قبحهالظم إثم شها
وألن بعض الباس يهادون الشرك لكن ال يهادون  ،دل لتعدي مفسدتها إلى الغير من جهة ،مثله

فادة العلم متكئ   :وفي الحديث ،شهادة الزور ال و  ،ن هذا إخالل باألدبإا ال يقال جواز ذكر هللا وا 
فادة  ،ن وال يذكر هللا وهو متكئ دل يعتمد في جلستهيحدث اإلبسا فالحديث فيه جواز ذكر هللا وا 

 ،وأن االتكاء ال يفوت حق الحاضرين المستفيدين ،ا وأن ذلك ال يبافي كمال األدبتكئ  العلم م  
بأن بين يديه ال يخل باألدب لكن لو زاد للى ذلك و والطالب حوله  امتكئ علم مثال  كون الم  ف

 .فهذا قد اليستحسن مثال   امضطجعالمعلم 
 فيه يعني عدم قبول.

للى كل حال ما ذكر دليل للى جواز االتكاء وما يفعله اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وغير  من 
 .-صلى هللا لليه وسلم-االهتمام بالجلوس أثباء التحديث فلتعظيم كالم رسول هللا 

ربما  -عليه الصالة والسالم-النبي ف ،مجالسن هذا يختلف باختالف الإيقال أال لكن يا شيخ 
لكن ما نقل  ،كان يضطجع بين أصحابه إذا كانت المجالس فيها بساطة وأنس ربما يحصل هذا

أو يكون  اأنه يكون متكئ ضيوفال ووفود الفي مجالس  مثالا  -عليه الصالة والسالم-عنه 
 ؟مضطجعا 
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اإلبسان تختلف و  ،لوا مبازلهمبز  والباس يببغي أن ي   ،المجالس لها لداب ،يضطجعال يتكئ لكبه 
من اهتمام في وضعه  -رحمه هللا تعالى-ما يذكر لن مالك  :أقول ،أوضاله باختالف من حوله

وكذلك ما يذكر  العلماء في لداب  -صلى هللا لليه وسلم-أثباء التحديث فلتعظيم كالم الرسول 
ال فا ،تالوة القرلن من االهتمام دذلك ا من هذا الحديث ومن قوله جل ولال: لجواز ظاهر أخذ  وا 

ڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳژ

قراءة في الحديث جاء وقد  ،يعبي بما في ذلك قراءة القرلن ٠٩٠ - ٠٩١لل لمران: ژ ڱڱ
 ،فمثل هذا ال يخل بأدب تالوة القرلن ،والمعوذتين وأواخر البقرة وأبت مضطجع لية الكرسي مثال  

فما يذكر  أهل العلم من أن قارئ القرلن يببغي أن يكون للى أكمل هيئة وأحسن وضع هذا من 
ال فالجواز حاصل ،تمام األدبو باب الزيادة في التعليم  حديث أبي "ثم أورد اإلمام الترمذي  ،وا 

 وهو حديث خرجه "«اأما أنا فال آكل متكئا » -صلى هللا عليه وسلم-جحيفة قال قال رسول هللا 
  .اإلمام الدخاري في كتاب األطعمة

 ."«اأما أنا فال آكل متكئا »" :حديث
ا وفي غير هذا الموضع األكل متكئ  هو حديث خرجه اإلمام الدخاري في كتاب األطعمة باب 

 ا.أيض  
 خرجه البخاري في الصحيح يا شيخ؟
ن كابت للتفصيل مع التأكيد  ،في الصحيح بعم في كتاب األطعمة أما أما هبا لمجرد التأكيد وا 

 أو لمجرد التأكيد؟هبا للتفصيل  ،اغالب  
 سياق األول يا شيخ ؟الما يفهم من 

ما كذا ،شق ثابيليس هباك ألبه  ؛تأكيد فقط ن كابت  أما كذا وأما كذا ،إما كذا وا  لتفصيل ل، وا 
يقول وذلك  ،ا لليه وحد إلى أحد الشقين معتمد   أي مائال   "«افال آكل متكئا »"مع التأكيد غالبا 

 ،اوكان ال يأكل متكئ   :قال ادن القيم في الهدي ،ألبه فعل المتكدرين المكثرين من األكل ؛مكرو 
االتكاء للى  :والثالث ،التربع :والثابي ،االتكاء للى الجبب :أحدها :واالتكاء للى ثالثة أبواع
تدل للى كراهة  "«اال آكل متكئا »"لكن الصيغة  ،والثالثة مذمومة ،خرى إحدى يديه مع أكله باأل

 أو تدل للى أبه خالف األولى؟ ليس فيه بهي.
 فيه نهي. صحيح، ليس 

 ما أكل للى خوان. -لليه الصالة والسالم-أيضا كوبه ومثله  ،بعم
 ما يدل على نهي األكل على الخوان.

لم يأكل للى خوان  -لليه الصالة والسالم-ذلك البدي ددليل أن الصحابة أكلوا للى خوان بعد 
بعم إذا أدى ذلك أو كان البالث للى االتكاء  ،وال سكرجة فهذا يدل للى أبه خالف األولى
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

اتجه  ،بعمة هللا أو االستخفاف بالحاضرينلهم أو لدم االكتراث أو االزدراء الكدر أو زيادة الب
واألكل  ،الكراهة مع االضطجاع أشد مبها مع االتكاء :في شرح الديجوري يقول ،الكراهةالقول ب
 ،ا واألكل أشد هبالشرب قائم  ا مع أبه جاء البهي لن ،ا بال حاجةوال يكر  قائم   ،ا أفضلقالد  
 ،والتربع ال يبتهي إلى الكراهة ،ا بال حاجةوال يكر  قائم   ،وال يكر  األكل واألكل قالدا أفضل :يقول

أن يسبد ظهر  إلى بحو  :مثل التربعو  ،للى ما دلت لليه صيغة الحديث ،لكبه خالف األولى
 ،فالسبة أن يقعد للى ركدتيه وظهور قدميه أو يبصب الرجل اليمبى ويجلس للى اليسرى  ،حائط

ا فقيل هذا وشرب مرة قائم   ،اا دل زجر لن الشرب قائم  وكان أكثر شربه قالد   :يقول ادن القيم
والذي يظهر فيه وهللا أللم أبها واقعة لين شرب  ،ه لديان جواز األمرينوقيل دل فعل ،هبسخ لبهي
هذ  وجهة بظر من  ،مباسبة للجلوس كنلم تيعبي شرب من زمزم فلعل األرض  ،ا لعذرفيها قائم  

أما من يقول بالبسخ أو يقول إن الشرب قائما صارف لن  ،يقول أبها واقعة لين والبهي باقي
لليه -هذا يدل للى التحريم لكن كوبه  «ا فليقئمن شرب قائم  »ديد ألبه جاء التش ؛التحريم

وسياق  ،هذا صارف من التحريم إلى مجرد الكراهةفشرب من زمزم وهو قائم  -الصالة والسالم
 ،افإبه أتى ماء زمزم وهم يستقون مبها فأخذ الدلو وشرب قائم   :يقول ادن القيم ،القصة يدل لليه

وبهذا  ،ا وجواز  لعذر يمبع من القعودمسألة البهي لن الشرب قائم  والصحيح في هذ  ال :يقول
من زمزم صارف البهي  -لليه الصالة والسالم-وللى كل حال حديث شربه  ،تجمتع األحاديث

ا دزمزم دون غير  من أهل العلم من خص الشرب قائم  أن ا ويبقى أيض   ،من التحريم إلى الجواز
 من الميا . زمزم مثل غير ف ،لكن هذ  ظاهرية

 ا؟يندرج عليه الشرب أيضا  «اال آكل متكئا »أحسن هللا إليك في قوله 
 األصل أن األكل والشرب حكمه واحد.

ياكم إلى ختام هذه الحلقة نستكمل  أحسن هللا إليكم ونفع بعلمكم بهذا إخوتنا وأخواتنا نصل وا 
ر والسالم عليكم ورحمة هللا بإذن هللا تعالى ما تبقى من الشمائل في حلقة قادمة وأنتم على خي

 وبركاته.


